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comércio que estamos a fazer agora, aprofundando o processo de 
renegociação dos nossos negócios com a natureza, e através disso 
contribuindo para a recomposição dos nossos pactos sociais colectivos.  
 

IV. Alguns pensamentos para concluir 
 
    Em qualquer discussão sobre primitivismo temos de ter em mente a 
“boa” face da civilização – aquela caracterizada (nas palavras de Lewis 
Mumford) pela 
 

invenção e manutenção de registros escritos, o 
crescimento das artes visuais e musicais, o 
esforço para alargar o círculo da comunicação e 
das relações económicas para além do alcance 
de qualquer comunidade local: a finalidade 
última de tornar disponíveis a todas as pessoas 
as descobertas, as invenções e as criações, as 
obras de arte e do pensamento, os valores e os 
objectivos que cada pequeno grupo descobriu. 

 
     A civilização não trás apenas confortos, mas também a oportunidade 
de reflectir os pensamentos de Platão ou Thoreau, de viajar até lugares 
distantes e de viver sobre a protecção de um sistema legal que garante 
certos direitos. Como poderemos negar o valor dessas coisas? 
 
     Naturalmente, gostaríamos de ter tudo; gostaríamos de preservar os 
benefícios visíveis restringindo a sua destrutividade. Mas ainda não 
descobrimos uma maneira do fazer. E é improvável que o façamos 
enquanto estivermos em negação relativamente àquilo que deixamos 
para trás, e sobre as possíveis consequências daquilo que estamos a 
fazer agora. 
 
     Quando advogo a tomada de uma visão crítica sobre a civilização, 
não estou a sugerir que estamos agora em posição de prestar um juízo 
final sobre tal. É inteiramente possível que estejamos posicionados no 
limiar de uma transformação cultural em direcção a um estilo de vida 
caracterizado por graus relativamente mais altos de satisfação, 
criatividade, justiça e sustentabilidade do que aqueles que foram 
conhecidos por qualquer sociedade humana até agora. Se seremos 
capazes de levar a cabo essa transformação, e se chamarmos ao 
resultado “civilização”, então poderemos, certamente, declarar a 
civilização um sucesso estrondoso.   
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I. Prólogo 
 
     Tendo sido escolhido – ou como advogado do diabo ou cordeiro 
sacrificado, não tenho a certeza – para levar adiante esta discussão 
sobre a questão, “A Civilização foi um erro?”, gostaria de expor alguns 
pensamentos preliminares. 
 
     Do ponto de vista de qualquer pessoa não-civilizada, esta 
consideração pareceria cheia de ironia. Aqui estamos, apesar de tudo, 
algumas das pessoas mais civilizadas no planeta, discutindo da maneira 
mais civilizadamente possível se a própria civilização poderá ser um 
erro. A maioria dos nossos concidadãos iriam provavelmente achar a 
nossa discussão, para além de irónica, perturbante e inútil: ao fim e ao 
cabo, qual seria a pessoa que tendo crescido com carros, electricidade e 
televisão, apreciaria a ideia de viver sem casa, ou de sobreviver apenas 
de comida silvestre?  
  
     Ainda assim, apesar da possibilidade de pelo menos algumas das 
nossas observações poderem ser irónicas, perturbantes e inúteis, aqui 
estamos. Porquê? Eu apenas posso falar por mim próprio. No meu 
próprio desenvolvimento intelectual achei que uma crítica à civilização 
é praticamente inevitável por duas razões.  
 
     A primeira tem que ver com certas tendências perturbadoramente 
profundas do mundo moderno. Nós estamos, pelos vistos, a destruir o 
planeta. Os revisionistas que advogam o “wise use”1 dizem-nos que não 
há motivo para preocupações; os perigos para o ambiente, dizem-nos, 
têm sido loucamente exagerados. Para mim isso é a mais descarada 
forma de ilusão. A maioria das estimativas mostram que os oceanos 
estão a morrer, a população humana expande-se para além da 
capacidade suportada a longo prazo pela terra, a camada de ozono está 
a desaparecer e o clima global mostra sinais preocupantes de 

                                                 
1 O “wise use” é um movimento norte-americano, fundado por Ron Arnold, que 
promove os interesses privados de empresas e indústrias, defendendo a exploração dos 
recursos naturais e ambientais num âmbito não proteccionista. Defendem, assim, a 
desregulamentação das leis protectoras do ambiente, já que afirmam que estas são 
prejudiciais para quem retira lucra da exploração dos recursos naturais. A sua política é 
anti-ambientalista, defendendo que essa exploração deve ser livre, trazendo isso 
benefícios para os seres-humanos. Grupos ambientalistas afirmam que este grupo 
defende os direitos de grandes corporações que, usando uma mascara de defensores de 
direitos de proprietários e empresas de exploração de recurso naturais locais, pretendem 
obter direitos de exploração de recursos ambientais protegidos por lei.  (N. T.) 

  

critérios. Eu sugeria que o nosso primeiro critério fosse ecologicamente 
sustentável. A que actividades poderemos dedicar-nos durante várias 
gerações sem que haja o mínimo dano ambiental? Um segundo critério 
deve ser, que tipo de actividades promovem – ao invés de denegrirem – 
a liberdade e a dignidade humana? 
 
     Se os seres humanos são inerentemente bons, então porque 
cometemos o “erro” de criar a civilização? Não serão as duas 
proposições (os seres humanos são bons, a civilização é má) 
contraditórias? 
 
     Somente se forem tidas como absolutas. A natureza humana é 
maleável, as suas qualidades mudam um tanto de acordo com o 
ambiente natural e social. Para mais, a humanidade não é um sistema 
fechado. Nós existimos num mundo natural que é, no seu todo, “bom”, 
mas que está sujeito a catástrofes raras. Talvez as fases iniciais da 
civilização tenham sido a resposta traumática a cataclismos globais 
devastadores que acompanharam e se seguiram ao fim do Pleistoceno9. 
A realeza e a guerra poderão ter sido originadas como estratégias de 
sobrevivência. Então, talvez a própria civilização se tenha tornado um 
mecanismo para a retraumatização de cada nova geração, preservando e 
regenerando assim a sua base psico-social.  
 
     Que sugestões práticas para o futuro derivam do primitivismo? Nós 
não podemos revertermo-nos, hoje, à recolecção e à caça porque somos 
demasiados. Poderá o primitivismo oferecer um projecto prático para a 
vida? 
 
     Nenhuma filosofia ou “ismo” é uma fórmula mágica para a solução 
de todos os problemas humanos. O primitivismo não oferece nenhuma 
resposta, mas sugere uma direcção alternativa ou um conjunto de 
valores. Durante muitos séculos, a civilização tem viajado na direcção 
da artificialidade, controlo e dominação. O primitivismo diz-nos que 
existe um limite inerente ao nosso contínuo movimento nessa direcção, 
e que nalgum momento deveremos começar a escolher uma 
readaptação à natureza. Aquilo para que uma crítica primitivista da 
civilização remete não é necessariamente a insistência numa rejeição 
total de qualquer aspecto da vida moderna, mas ajudar a uma 
clarificação de problemas para que possamos compreender melhor o 

                                                 
9 O Pleistoceno é uma época que está compreendida entre 1 milhão e 800 mil e 11 mil e 
500 atrás, aproximadamente. Foi durante essa época que ocorreram as glaciações mais 
recentes, tendo isso provocado mudanças drásticas no clima e na temperatura. (N. T.)  



  

seríamos, provavelmente, miseráveis também, se os nossos apetrechos 
civilizacionais nos fossem abruptamente retirados. Contudo, os primos 
selvagens do nosso hipotético animal de companhia – quer fosse um 
papagaio, um cão ou um gato – vivem agradavelmente longe das 
habitações, da comida para animais embalada e resistem aos nossos 
esforços de os capturarem e domesticarem, tal como os povos 
primitivos vivem agradavelmente sem a civilização e em geral resistem 
à sua imposição. Claramente, os animais (incluindo os humanos) podem 
adaptar-se tanto a modos de vida selvagem ou domesticado ao longo do 
curso de várias gerações, enquanto indivíduos adultos tendem a ser 
muito menos adaptáveis. Do ponto de vista de vários dos seus 
proponentes, o primitivismo implica uma direcção de mudança social 
ao longo do tempo, como oposição a uma escolha instantânea entre o 
tudo ou nada. Nós, no mundo industrial, temo-nos acostumado 
gradualmente a um estilo de vida que parece levar ao holocausto 
biológico universal. A questão é, deveremos escolher acostumar-nos 
gradualmente a um novo modo de vida – um que com mais sucesso 
integre os propósitos humanos nos imperativos ecológicos – ou 
deveremos ater-nos às nossas escolhas presentes até ao nosso amargo 
fim? 
 
     Obviamente, não podemos voltar atrás. Mas estamos num ponto 
histórico onde não só podemos, como devemos escolher e colher entre 
todos os elementos presentes e passados da cultura humana para 
encontrar aqueles que são mais humanos e sustentáveis. Apesar da 
nova cultura que poderíamos criar, ao fazê-lo, não ir, provavelmente, 
representar um simples retorno imediato à recolecção de alimentos 
selvagens, poderia recuperar muita da liberdade, naturalidade e 
espontaneidade que trocámos pelos artifícios da civilização, e poderia 
incluir novas versões de formas culturais com raízes no passado mais 
remoto da humanidade. Não podemos escravamente imitar o passado; 
poderemos, ao invés, ser inspirados pelos melhores exemplos de 
adaptação humana, passados e presentes. Em vez de “voltarmos para 
trás”, deveríamos pensar como um processo de encarrilamento.  
 
     Não ganhámos conhecimentos importantes e habilidades durante a 
civilização? Não seria renunciar a esses avanços estúpido e imprudente? 
 
     Se os seres humanos são, na maioria, inerentemente bons, sociáveis 
e criativos, é inevitável que muito do que fizemos no curso do 
desenvolvimento da civilização deverá de valer a pena ser mantido, 
mesmo que a empresa como um todo tenha sido deturpada. Mas como 
decidiremos o que manter? Obviamente, deveremos estar de acordo nos 

  

instabilidade. A menos que medidas drásticas sejam tomadas, em 
cinquenta anos a grande maioria da população mundial irá 
provavelmente viver de tal forma que o estilo de vida de praticamente 
qualquer tribo primitiva, a viver em tranquilidade, parecerá um paraíso.  
 
     Agora, poderá ser discutido que a civilização per se não é culpada, 
que os problemas que enfrentamos têm que ver com circunstâncias 
histórico-económicas sem precedentes. Mas deveríamos, ao menos, 
considerar a possibilidade do nosso moderno sistema industrial 
representar o florescimento de tendências que provêm do passado. Isto, 
em todo caso, é o resultado de recentes considerações da ruína 
ecológica deixada no despertar das civilizações Romana, Mesopotâmica, 
Chinesa e de outras previamente. Estaremos nós, talvez, a cometer os 
seus erros a uma escala gargantuesca2?  
 
     Se a minha primeira razão para criticar a civilização tem que ver com 
os seus efeitos no ambiente, a segunda tem que ver com o seu impacto 
nos seres humanos. Como pessoas civilizadas, somos também 
domesticadas. Somos, para os povos primitivos, como vacas e ovelhas o 
são para as águias e ursos. Na propriedade alugada onde vivo, na 
Califórnia, o meu senhorio guarda dois patos domesticados. Estes patos 
foram criados para terem asas tão pequenas que os impedem de voar. 
Isso é uma conveniência para os seus criadores, mas comparados com 
patos selvagens estas criaturas metem dó.     
 
     Muitos povos primitivos tendem a ver-nos como criaturas 
miseráveis, também – ainda que poderosas e perigosas devido à nossa 
tecnologia e ao facto de sermos inúmeros. Eles vêem a civilização como 
uma espécie de doença social. Nós, pessoas civilizadas, parecemos agir 
como se estivéssemos adictos a uma droga potente – uma droga que 
aparece na forma de dinheiro, produtos fabricados, petróleo e 
electricidade. Nós ficamos desesperados sem esta droga, daí termos de 
ver qualquer ameaça ao seu fornecimento como uma ameaça à nossa 
própria existência. Assim, somos facilmente manipulados – pelo desejo 
(de mais) ou pelo medo (do que temos nos poder ser tirado) – e os 
poderosos interesses comerciais e políticos aprenderam a orquestrar os 
nossos desejos e medos de modo a atingirem os seus propósitos de 
lucro e controlo. Se nos for dito que a produção dessa nossa droga 
envolve escravidão, roubo e assassínio, ou os seus equivalentes 

                                                 
2 Gargântua é uma personagem ficcional de dimensões gigantescas criada pelo escritor 
francês François Rabelais (1494-1553). (N. T.)  



  

ecológicos, tentamos ignorar as notícias para que não tenhamos de 
enfrentar uma intolerável faca de dois gumes.  
 
     Desde que a nossa presente civilização é patentemente 
ecologicamente insustentável na sua presente forma, segue-se que os 
nossos descendentes irão viver bastante diferentemente daqui a 
algumas décadas, quer a sua nova maneira de vida surja através de uma 
escolha consciente ou à revelia. Se a humanidade escolher o seu 
caminho deliberadamente, eu acredito que as nossas deliberações 
devem incluir uma crítica à própria civilização, tal como estamos a fazê-
lo aqui. A questão implícita em tal crítica é, Que fizemos de mal ou sem 
consciência no passado que poderemos fazer melhor agora? É neste 
espírito construtivo que ofereço os comentários que se seguem. 
 

II. Civilização e Primitivismo 
 
O que é o primitivismo? 
 
     A imagem de uma Idade de Ouro3 perdida, de liberdade e inocência, 
está no coração de todas as religiões do mundo, é um dos mais 
poderosos temas na história do pensamento humano, e é a primeira e 
mais característica expressão do primitivismo – a crença perene na 
necessidade de um retorno às origens. 
 
     Como ideia filosófica, o primitivismo teve como seus proponentes 
Lao Tze, Rousseau e Thoreau, assim como a maioria dos pré-socráticos, 
os Judeus medievais e teólogos Cristãos, como também teóricos sociais 
anarquistas dos séculos XIX e XX; todos eles argumentavam (em 
diferentes bases e de modos diversos) a superioridade de uma simples 
vida perto da natureza. Mais recentemente, muitos antropólogos 
expressaram admiração pelas vantagens espirituais e materiais dos 
modos de vida das sociedades mais “primitivas” do mundo – os 
caçadores/ recolectores sobreviventes, que são agora menos que um 
centésimo de um por cento da população mundial.  
 
     Entretanto, à medida que a civilização se aproxima de uma crise 
precipitada pelo excesso de população e pela destruição da integridade 
ecológica do planeta, o primitivismo tem gozado de um popular 

                                                 
3 A Idade de Ouro é uma crença mitológica que provém de diversas civilizações do 
Médio Oriente ao continente Europeu. Ela fala-nos de uma época em que os humanos 
viviam em paz, abundância e felicidade até ao advento da civilização. (N. T.) 

  

através do qual os adultos compensam as suas infâncias alienadas; ou 
buscas de visão8 por parte de homens e mulheres, através das quais as 
pessoas civilizadas procuram aceder ao seu “homem selvagem” ou à sua 
“mulher selvagem” interior.   
 
     Todos estes esforços físicos, psicológicos e até espiritualmente 
orientados, são antídotos que ajudam a combater a angústia da 
civilização. Devemos perguntar-nos, todavia, se não seria mais simples 
parar de criar os problemas que estes programas e terapias pretendem 
corrigir.  
 
Perguntas e Objecções 
 
     Não é a civilização, simplesmente, a expressão inevitável do desejo 
evolucionário como se encontra traduzido na sociedade humana? Não é 
o primitivismo, por isso, regressivo? 
 
     Estamos acostumados a pensar a história da civilização ocidental 
como um progressão evolucionária inevitável. Mas isso implica que 
todas as pessoas no mundo que não desenvolveram espontaneamente 
as suas próprias civilizações eram pessoas menos evoluídas que nós, ou 
simplesmente “atrasadas”. Nem todos os antropólogos que passaram 
tempo com essas pessoas pensam dessa forma. De facto, de acordo com 
a escola de pensamento materialista, articulada primeiramente por 
Marvis Harris, as mudanças sociais na direcção da inovação tecnológica 
e da estratificação social são estimuladas não tanto por algum desejo 
evolucionário inato como por crises trazidas pelo excesso de população 
e exaustão de recursos.  
 
    Não foi a vida primitiva terrível? Quereríamos na realidade voltar a 
caçar e recolher, vivendo sem os confortos modernos e comodidades?  
 
     Colocar uma pessoa urbana na selva sem confortos e comodidades 
seria tão cruel como abandonar um animal de estimação junto a uma 
estrada. Mesmo que o animal sobrevivesse, seria miserável. E nós 

                                                 
8 A busca de visão é um antigo rito de passagem comum entre algumas tribos norte-
americanas. Este é feito ainda durante a infância, antes de se ter atingido a puberdade, e 
o seu objectivo é o de uma busca espiritual e de um sentido para a vida. Esta busca é 
solitária, partindo a criança para um lugar selvagem onde procura uma melhor 
compreensão de si. Durante esse período de tempo, que é variável, a criança fica em 
jejum, retornando à sua tribo assim que tenha conseguido alcançar a visão que 
procurava, visão essa que será orientadora para a sua vida. (N. T.)    



  

 
Como compensamos a nossa perda de natureza 
 
     Como nos recompomos da perda da nossa forma de vida primitiva? 
A psicoterapia, o exercício e os programas dietéticos, as férias e as 
indústrias de entretenimento e os programas de bem-estar social são 
necessidades do estilo de vida civilizado e industrial. O custo 
cumulativo destes esforços compensatórios é grande; contudo, em 
muitos aspectos, eles são apenas paliativos.  
      
     A comunidade médica diz-nos agora que a nossa dieta moderna 
baixa em fibras e alta em gorduras, derivada de alimentos processados, 
é desastrosa para a nossa saúde. Mas qual é exactamente o custo – em 
termos de estadias hospitalares, cirurgias, mortes prematuras, etc.? 
Uma estimativa dura mas conservadora vai até ás dezenas de biliões de 
dólares por ano somente na América do Norte. 
 
     À frente do movimento do “bem-estar” estão defensores da comida 
natural, de programas de exercício (incluindo as caminhadas e o 
backpacking), do herbalismo e de outras terapias que apontam 
especificamente para que indivíduos ultra-civilizados estejam de novo 
em contacto com a fonte inata de saúde no interior dos seus corpos 
estressados e reprimidos. 
 
     Correntes abordagens da psicologia apontam para a recuperação de 
porções perdidas da psyche primitiva trabalhando a “criança interior”7, 

                                                                                                                       
é assim pensado estado em relação com a totalidade do ecossistema em que habita, 
incluindo a diversidade de espécies animais e vegetais que nele existem, criando assim 
uma relação mais profunda e igualitária com este. A forma como este se relaciona com 
esse ecossistema determina o impacto, muitas vezes desastroso, que essa relação terá no 
meio ambiente. Nesse sentido, critica-se um utilitarismo ambiental por parte do homem, 
que vê a sua relação com o mundo natural como um acto de posse, dissociando-se deste 
e criando hierarquias de valor no que concerne à sua relação com as outras espécies. 
Como a própria terminologia indica, a sua profundidade deve-se a um questionamento 
profundo dessa relação, tentando-se contrariar essas relações de poder através de uma 
ética ambiental que as ponha em questão. (N. T.) 
7 “Inner child” no original; a criança interior é um conceito da psicologia. Este tem que 
ver com uma teoria que afirma que existem efeitos que persistem e que partem de 
experiências tidas na infância. É nessa altura que a nossa “criança interior” se forma e o 
nosso comportamento torna-se assim, em grande parte, um reflexo dessa formação. O 
que a psicologia terapêutica tenta fazer é uma buscar essas experiências passadas para 
que exista uma melhor compreensão dos comportamentos presentes. (N. T.) 

  

ressurgimento, através de um crescimento no interesse pelo 
xamanismo, costumes tribais, herbalismo, ambientalismo radical e 
comida natural. Há um sentimento generalizado (ainda que não por 
meios universalmente partilhados) de que a civilização levou longe 
demais o seu domínio sobre a natureza, e que para sobreviver – ou, pelo 
menos, para viver com satisfação – nós devemos recuperar alguma da 
espontaneidade e naturalidade dos nossos antepassados.  
 

O que é a Civilização? 
 
     Existem muitas definições possíveis para a palavra civilização. A sua 
derivação – de civis, “centro” ou “cidade” – sugere que a definição 
mínima seria, “cultura urbana”. A civilização parece também implicar a 
escrita, a divisão do trabalho, a agricultura, a guerra organizada, o 
crescimento populacional e a estratificação social. 
 
     Ainda assim as últimas provas chamam à questão a ideia de que 
estes traços são comuns. Por exemplo, a avaliação de Elizabeth Stone e 
Paul Zimansky sobre relações de poder na cidade Mesopotâmica de 
Mashkan-shapir4 (publicada em Abril de 1995 pela Scientific American) 
sugere que a cultura urbana não implicava divisões de classe. Os seus 
achados parecem mostrar que a civilização na sua fase primordial 
estava livre disso. Contudo, para a maioria, a história da civilização no 
Próximo Oriente, no Extremo Oriente e na América Central, é também a 
história da realeza, da escravatura, da conquista, da agricultura, do 
aumento da população e da ruína ambiental. E esses traços continuam 
nas fases mais recentes da civilização – o estado industrial e o mercado 
global – ainda que agora o próprio estado tome o lugar do rei e a 
escravidão se transforme em trabalho assalariado e colonialismo de 
facto, administrado por corporações multinacionais. Entretanto, a 
mecanização da produção (que começou com a agricultura) está a tomar 
aproximadamente todos os caminhos da criatividade humana, a 
densidade populacional explode e a guerra organizada leva a banhos de 
sangue sem precedentes.  
 
     Talvez, se alguns destes traços indesejáveis estivessem ausentes das 
primeiras cidades, eu devesse focar a minha crítica na “Cultura do 
Império” em vez do alvo mais alargado da “civilização”. Contudo, tendo 

                                                 
4 Mashkan-shapir foi uma cidade Mesopotâmica (situada no actual Iraque) que existiu 
há cerca de 2000 A.C., localizada a cerca de 32 km do rio Tigre que teve um período de 
crescimento curto, tendo sido, segundo tudo indica, abandonada 20 ano após a sua 
povoação. (N. T.) 



  

em conta o pouco que ainda sabemos dos primeiros centros urbanos da 
era Neolítica, é difícil traçar uma distinção clara entre os dois termos.  
 

III. Primitivismo contra a Civilização 
 
Ser selvagem/ Ser domesticado  
 
     As pessoas são formadas desde o nascimento pela cultura que as 
rodeia e pelas suas interacções com as pessoas que lhes são próximas. 
A civilização manipula estas relações primárias de tal forma que 
domestica a criança – isto é, de maneira a acostumá-la à vida numa 
estrutura social afastada da natureza. O processo actual de 
domesticação é descrito da seguinte forma, usando termos emprestados 
da escola de relações de objecto da psicologia5. 
 
     A criança vive por inteiro, no momento presente, num estado de 
pura confiança e ingenuidade, numa profunda comunhão com a sua 
mãe. Mas à medida que cresce, ela descobre que a sua mãe é um ente à 
parte com as suas próprias prioridades e limites. A experiência da 
criança nessa relação passa de uma de confiança espontânea para outra 
cheia de necessidade e desejo. Isto cria um fosso entre o Próprio e o 
Outro na consciência da criança, que tenta preencher essa aprofundada 
brecha com objectos transitórios – inicialmente, talvez, um peluche; mais 
tarde, adições e crenças que servem para preencher a lacuna psíquica e, 
assim, proporcionar uma sensação de segurança. É a poderosa 
necessidade humana de objectos transitórios que leva indivíduos a 
procurar propriedade e poder, e isso gera burocracias e tecnologias à 
medida que as pessoas unem esforços.  
 
     Este processo não ocorre da mesma forma no caso da maternidade 
primitiva, onde a criança é tratada com indulgência, estando em 
                                                 
5 A teoria das relações de objecto é uma teoria da psicanálise focada nas relações 
psicodinâmicas entre um sujeito e um outro que funciona como objecto de referência. 
Este tipo de relações começam a ser formadas numa fase primária da criança, nas 
relações que se dão entre esta e aqueles que lhe estão mais próximos, como é o caso da 
progenitora. A teoria baseia-se na ideia de que há uma procura, inata ao ser humano, de 
relações que se começam a formar na infância. Relacionamo-nos com outros seres 
idênticos a nós ou com objectos à nossa volta que são interiorizados e vão formando o 
nosso si próprio. Essa estrutura interna acaba por se reflectir na nossa relação com o 
mundo exterior. A ideia é a de que são essas relações que, partindo de um tenra idade, 
formam a nossa identidade e deixam uma marca determinante no nosso 
desenvolvimento. (N. T.) 

  

Peter Senge advogam a transformação das organizações hierárquicas e 
burocráticas em organizações mais descentralizadas, autónomas e 
espontâneas. Esta transformação está, presentemente, a ser levada a 
cabo – de todos os lugares possíveis – nas mesmas multinacionais 
corporativas que formam a espinha dorsal da civilização industrial. 
 

A Civilização e a Natureza 
 
     As pessoas civilizadas estão acostumadas a uma visão 
antropocêntrica do mundo. O nosso interesse no ambiente é utilitário: é 
de valor porque é de usufruto (ou potencial usufruto) para os seres 
humanos – nem que seja enquanto espaço para acampar e recriação.  
 
     Os povos primitivos, em contraste, tendem a ver a natureza com um 
sentido intrínseco. Em muitas culturas as proibições tinham em conta o 
excesso de caça ou o abate de árvores. Os povos aborígenes da Austrália 
acreditavam que o seu propósito primário, no esquema cósmico das 
coisas, era o de cuidar da terra, o que significava a realização de 
cerimónias para a renovação periódica das plantas e animais, como 
também da paisagem.  
 
     A diferença nos efeitos entre as visões antropocêntricas e 
ecocêntricas é incalculável. De momento, nós, humanos, – enquanto 
considerando-nos os seres mais inteligentes do planeta – estamos 
empenhados na mais estúpida empresa imaginável: a destruição do 
nosso próprio sistema de sustentação natural. Precisamos apenas de 
mencionar matérias como o tratamento normal dos animais nos 
matadouros, a destruição dos solos, a poluição do ar e da água e a 
extinção de espécies selvagens, estando estes horrores bem 
documentados. Parece improvável que estes pudessem alguma vez ter 
aparecido a não ser de uma bem estabelecida e cada vez mais 
aprofundada tendência de pensamento que separa a humanidade do 
seu contexto natural e nega um valor inerente à natureza não humana. 
 
     A origem e o crescimento desta tendência para tratar a natureza 
como um objecto separado de nós próprios pode ser traçada a partir da 
revolução Neolítica e durante os vários estádios de intensificação e 
crescimento da civilização. Também se pode traçar uma contracorrente 
a esta tendência a partir do primitivismo dos primeiros taoístas até aos 
ecologistas profundos6, ecofeministas e bioregionalistas de hoje. 

                                                 
6 Deep ecologists no original; a ecologia profunda é um ramo da ecosofia que considera 
a Humanidade enquanto parte integrante da totalidade do sistema ambiental. O homem 



  

 
Governo: de baixo para cima ou de cima para baixo? 
 
     Nas sociedades humanas mais primitivas não existem líderes, 
patrões, políticos, leis, crime ou taxas. A divisão do trabalho entre 
homens e mulheres é quase nula, e onde ela existe as contribuições de 
ambos os sexos são frequentemente mais ou menos valorizadas por 
igual. Provavelmente, como resultado disso, muitos povos caçadores/ 
recolectores são relativamente pacíficos (o antropólogo Richard Lee 
descobriu que “os !Kung [bushimanos do sul de África] odeiam lutar e 
pensam que qualquer pessoa que o faça é estúpida”). 
 
     Com a agricultura vem, habitualmente, a divisão do trabalho, um 
incremento das iniquidades sexuais e o começo das hierarquias sociais - 
Padres, reis e guerra organizada e impessoal, parecem vir no mesmo 
pacote. Consequentemente, as leis e fronteiras definem a criação dos 
estados embandeirados. O estado como um foco de coerção e violência 
culminou, nos sécs. XIX e XX, no colonialismo, fascismo e Estalinismo. 
Até o estado democrático industrial funciona essencialmente como um 
instrumento de opressão colonial ao estilo corporativo das 
multinacionais e de escravatura doméstica, dando apenas a opção aos 
cidadãos de escolherem entre os cargos burocratas profissionais que 
representem partidos políticos com agendas pouco variadas para o 
avanço do poder corporativo.     
 
     A começar com William Godwin no início do séc. XIX, os filósofos 
sociais anarquistas apresentaram uma oposição crítica ao incremento 
do estatismo radical por parte da maioria dos líderes políticos do 
mundo civilizado. A essência da ideia anarquista é a de que os seres 
humanos são fundamentalmente sociáveis; deixados a si próprios, 
tendem a cooperar para benefício mútuo. Haverá sempre excepções, 
mas com estas lida-se a partir de uma base individual e informal. Muitos 
anarquistas citam a polis ateniense, as “secções” em Paris durante a 
Revolução Francesa, as assembleias citadinas de New England no séc. 
XVII, as assembleias populares em Barcelona nos finais da década de 
1930 e a greve geral de Paris de 1968 como exemplos positivos da 
anarquia em acção. Eles apontam para a possibilidade de um género de 
ecologia social, em que é permitido o florescimento da diversidade e 
espontaneidade sem impedimentos, tanto nas relações humanas como 
na Natureza. 
 
     Enquanto os críticos continuam a descrever o anarquismo como uma 
prática falhada, os teóricos organizacionais e de sistemas Tom Peters e 

  

constante contacto físico com o seu cuidador ao longo da infância, 
submetendo-se, mais tarde, a rituais de passagem. Nas culturas 
primitivas a necessidade de objectos transitórios parece ser 
minimizada. Pesquisas antropológicas e psicológicas convergem na 
indicação de que muitas das doenças emocionais das pessoas 
civilizadas provêm do abandono, na nossa cultura, de métodos de 
educação naturais e rituais iniciáticos e da sua substituição sistemática 
por práticas pedagógicas alienantes do berço até à universidade.  
 
Saúde: Natural ou Artificial? 
 
     Em termos de saúde e qualidade de vida, a civilização tem sido um 
desastre mitigado. S. Boyd Eaton, Doutor em Medicina, et al, 
argumentou em A Prescrição Paleolítica (1988) que as populações pré-
agriculturais gozam de uma vida saudável em geral, e que o cancro, as 
doenças de coração, os derrames cerebrais, os diabetes, os enfisemas, 
as hipertensões e as cirroses – que em conjunto são responsáveis por 
75% da mortalidade nas nações industrializadas – são causadas pelos 
nosso modo de vida civilizado. Em termos de dieta e exercício, os 
modos de vida pré-agriculturais demonstram uma clara superioridade 
em relação ao das populações agriculturais e civilizadas. 
 
     O tão alardeado aumento da longevidade nas populações civilizadas 
não resultou tanto dos maravilhosos medicamentos criados, mas 
meramente de um melhor saneamento – uma correcção das condições 
criadas pelo excesso de população nas cidades; e da redução das taxas 
de mortalidade infantil. É verdade que muitas vidas foram poupadas 
pelos modernos antibióticos. Ainda assim estes também parecem 
responsáveis pela evolução da resistência de estirpes de micróbios, o 
que leva os funcionários da saúde a recear que estes possam produzir 
epidemias sem precedentes no próximo século. 
 
     As antigas práticas ervanárias, uma evidência que data de há pelo 
menos 60.000 anos, são praticadas instintivamente por todos os 
grandes animais. O conhecimento ervanário formou a base da medicina 
moderna e permanece de várias formas superior a esta. Inúmeros 
exemplos mostram que as modernas drogas sintéticas substituíram os 
herbáceos, não porque são mais eficazes ou seguros, mas porque a sua 
produção é mais lucrativa.  
 
     Outras formas “naturais” de cura – massagens, o “efeito placebo”, o 
uso de meditação e visualização – demonstram ser, também, eficazes. 
Os médicos Bernie Siegel e Deepak Chopra são críticos da medicina 



  

mecanizada e dizem que o futuro da profissão médica está nas terapias 
naturais e de atitude. 
 
Espiritualidade: Crua ou Cozinhada? 
 
     Espiritualidade significa diferentes coisas para diferentes pessoas – 
reverência perante um ou mais poderes superiores; compaixão perante 
o sofrimento de outrém; obediência a uma linhagem ou tradição; uma 
conexão sentida com a Terra e com a Natureza; evolução até estados 
“superiores” de consciência; ou a experiência mística de comunhão com 
toda a vida ou com Deus. Tendo em consideração cada um destes meios 
fundamentais de definição ou experiência do sagrado, a espiritualidade 
espontânea parece ter ficado regimentada, dogmatizada, até 
militarizada, com o crescimento da civilização. Enquanto alguns dos 
fundadores das religiões existentes no mundo eram primitivistas 
intuitivos (Jesus, Lao Tze e Buda), os seus seguidores várias vezes 
alimentaram o crescimento de hierarquias dominantes.  
 
     O quadro não é tão simples, ainda assim. A meticulosa Igreja 
Católica Romana produziu dois dos grandes primitivistas do Ocidente – 
São Francisco e Santa Clara: enquanto os movimentos neo-xamanicos, 
vegetariano e herbalista do princípio do séc. XX na Alemanha atraíram 
os arqui-autoritários Heinrich Himmler e Adolph Hitler. Claro, o 
militarismo nazi e a sua rígida organização dominadora eram 
completamente estranhas à vida primitiva, enquanto que a pobreza 
voluntária e o tratamento dos animais por parte de São Francisco e 
Santa Clara eram reminiscências do estilo de vida e visão global da 
maioria dos povos caçadores/ recolectores. Se o nazismo era atavistico, 
foi apenas bastante selectivamente. 
 
     Uma apreciação destas ironias históricas é útil para nos ajudar a 
isolar as essências da verdadeira espiritualidade primitivista – que inclui 
a espontaneidade, o apoio mútuo, o incentivo da diversidade natural, o 
amor pela natureza e a compaixão pelos outros. Como os mestres 
espirituais desde sempre insistiram, é o espírito (ou estado de 
consciência) que é importante, não a forma (nomes, ideologias e 
técnicas). Enquanto que do ponto de vista da ideia de evolucionismo 
espiritual de Teilhard de Chardin o espiritualismo primitivista poderá 
parecer no início anti-evolucionário ou regressivo, as essências que 
citámos são intemporais e trans-evolucionárias – estão acessíveis em 
todas as fases, a todo o tempo, para todas as pessoas. É quando 
paramos de ver a civilização em termos de teorias de evolução cultural 
e a vemos meramente como uma de múltiplas formas de organização 

  

social, que começamos a compreender como a religião pode ser 
libertadora, iluminadora e fortalecedora quando se agarra 
consistentemente aos ideais primitivistas; ou mortificante e opressiva 
quando é adoptada para servir os interesses do poder. 
 
Economia: Livre ou Dispendiosa? 
 
     Na sua base, a economia tem que ver com a forma como as pessoas 
se relacionam com a terra e com os outros no processo de satisfazerem 
os seus interesses materiais e as suas necessidades. Na maioria das 
sociedades primitivas, estas relações são directas e honestas. Terra, 
abrigo e comida são livres. Tudo é partilhado, não existem ricos nem 
pobres e a felicidade tem pouco que ver com a acumulação de bens 
materiais. O primitivo vive em relativa abundância (as necessidades e 
interesses são facilmente encontradas) e tem bastante tempo de lazer. 
 
     A civilização, em contraste, assenta em dois pilares económicos – a 
inovação tecnológica e o mercado. A “tecnologia” de que aqui se fala 
inclui tudo, do arado ao reactor nuclear – todos são meios para mais 
eficazmente se extrair energia e recursos da natureza. Mas a eficiência 
implica a reificação do tempo e, assim, a civilização trás sempre consigo 
uma preocupação com o passado e o futuro; eventualmente o momento 
presente quase que desaparece de cena. A elevação da eficiência acima 
de outros valores humanos é sumariada pela fábrica – local de trabalho 
automatizado – em que o trabalhador se torna um mero apêndice da 
máquina, um escravo dos relógios e salários.  
 
     O mercado é meio civilizacional de equacionar coisas diferentes 
através de um médio de troca. À medida que crescemos acostumados a 
valorizar tudo através do dinheiro, tendemos a perder o sentido da 
unicidade das coisas. O que é, na verdade, o valor de um animal, ou de 
uma montanha, ou de uma sequóia, ou de uma hora de vida humana? O 
mercado dá-nos uma resposta numérica baseada na escassez e na 
procura. Ao acreditarmos que tais valores têm significado, vivemos num 
mundo que é dessacralizado e dessensibilizado, sem coração nem 
espírito.       
 
     Podemos adquirir ideias de formas de escapar à nossa ruína 
ecológica, à nossa mortificante economia, examinando não apenas 
estilos de vida primitivos, mas as propostas do economista E. F. 
Schumacher, as experiências das pessoas em comunidades utópicas 
onde a tecnologia e o dinheiro são desvalorizados, e as vidas de 
indivíduos que adoptaram uma atitude de simplicidade voluntária.  


